
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .... ...12020
zawarta w . dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, r€prezentowanym przez Jolantę Osuch, dzialającą na podstawie

upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r,

Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i fitią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8, 47-t00 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Zamawiaj4cy"o NIP: 756-18-12-928

a ........... ...prowadzącym działalność pod firmą -
reprezentowanym przez,. .. .. .. zwanym dalej ,,Wykonawcą", NIP:

§1
I. Zamawiający udziela niniejszego załnówienia na podstawie Zarządzenia nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filiąwLeśnicy
w sprawie ustalenia regulaminu udzielanta zamówiei, których wartośó nie przelłacza
wyrazonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów opatruŃowych na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej wStrzelcach Op.zfiIłą w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.Strażacka
8 na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó materiały opatruŃowe własnym transportem

i na swój koszt w godz. 800-1400:

a)DPS 47-100 Strzelce Op,, ul. Strażacka 8- (załącznik nr Ii załączniknr4),
b) DPS Filia 47-100 Szymiszów, ul. Strzelecka ż - (załączntk nr 2),

c)DPS Filia47-I50 Leśnica, ul. Szpitalna ż0 - (załączntk ff 3)

2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go

przelicza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośc z zamówieniem,
3) dostarczony towar powinien mieć co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4) wykonawaa zapę\^rnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń.
5) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 23.10.2020r.
2.Przędłużenie umownego terminu realizacjimoże nastąpić w wypadku rozszerzęnia
zakresu umowy.
3.Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Ząłata 17a rzęcz Wykonawcy za dostarczone materiały opatrunkowe nastąpi według
cen za,wartychw formularzucęnowym złożonymwraz z ofertąw formie przelewu w
terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Faktura za dostarczone materiały opatruŃowe będą następująco wskazywaó Nabywcę
i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928
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Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op,

3. Faktura będzie dostarczona do Odbiorcytj, Domu Pomocy Społecznej wStrzelcach Op,

z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka.8, 47-100Strzelce op,

4. płatnikiem faktury za dostarczone materiały opatruŃowe będzie Dom Pomocy

Społecznej w Strreicach op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

5. Szacunkową wartość zamowienia na żOŹ0 rok ustalono na kwotę ""zł,
6. ZanawiĄący inform uje, żekorzysta z następującej Platformy Elektroni cznego Fakturowania

skrzyŃa PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych

dokumentow elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego

porozirmienia w tym zafuesie, potwierdzonego stosownymi posianowieniami umowy o

r ealizację zadania publiczne go.

§4
1. Faktura wystawion aprzezWykonawcę płńa będzie przelewem w terminie 14 dni od daty

doręczenia faktury.
ż. w razienie uregulowania nalezności w terminie wykonawc a naliiczy odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§5
1. w wypadku wystąpienia po stronie wykonawcy przeszkód_ uniemożliwiających

przystąpieniedozadania umowionego przedmiotu umowy, ciąży na wykonawcyobowiązek

niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem ptzyczyn zwłoki - w wypadku nie

dokonania pizedmiotolvych czynności wykonawca pozostaje w zwłoce,

2. W wypadku wystąpienia po stronie DpS prr.rzkód uniemożliwiających przystąpienie

do odbioru ,rrrrO*iorr.go przedmiotu umow} lub odmowy przystąpienia do niego bez

podania ptzyazyn, Wykonawc a WZflacZv DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego

bezskuteczrry- ,rpiy*ie dokona jednóstronnego sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,

§6
1.strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonańe zobowiązai

umownych * formie kar umownych w następujących wysokościach:

1) WykonawcapłaciZamawiającemu kary umowne :

a)zazńokę**yko,'u.'iuprzedmiotuumowywwysokośc!0.,!%
*yrugrod" enia zaprzedmiot umowy , zakażdy dzień zwłoki, nie więcej

jednak nizdo wysokości 10 %

b) zazńokęw usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie

gwarancji w wysokoś ci 0,I ońwynagrodzęniazaprzedmiot umowY zakaŻdY

dzieńzwłoki |icząc od terminu ustalonego na usunięcie wad; 
,

c) ztytułuodstąpienia od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy,

ż) ZamawiĄący płaci Wykonawcy kary umowne: F

a) zĘtltłuołstąpienia od umowy zwiny zamawiającego w wysokości 10 %

wynagrodz etlia za przedmiot umowy,



ż. Jężeli zastrzeżonę kary nie pokryją szkody powstałej w wYniku niewYkonania lub

nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§7
Wykonawc audzielaZamawiającemu gwarancji producenta na dostarczony przedmiot

ńoor,y, zobowiązl4ąc się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14

dni odwezwania w iormie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwaniaotaz

nie przystąpienie ptzezWytonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó

będł pireńiennie praw o Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogólnych, bądź wykonania zastępczego nakoszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

§8
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszeikie zmiany i uzupełnienia do Umowy rvymagają tbrmy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§10
oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych vuryrażarrt zgodę na

przetvvarzanie moiń danych osobowych zawartych w formularzu ofertowYm w zakresie,

w jakim jest to niezbędne dla rea|izacji powyższego zadania.

§11
Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej Umowy Strony Poddają Pod

r ozstrzy gnięci e właś ciwe go S ądu.

§12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, co stronY

stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Zan,nwiający Wykonawca


